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PROTOKÓŁ  NR 55/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 stycznia 2008r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 54/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

08.01.2008r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Informacja na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa  

w roku 2007.  

4. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu 

w roku 2007.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta poinformował, iż 11.01.2008r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim  

w Katowicach uczestniczył w spotkaniu z Wicewojewodą Śląskim Adamem Matusiewiczem 

w trakcie którego poruszono sprawę odbudowy Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Dyskutowano nad propozycją porozumienia na rzecz wspólnej odbudowy Zamku, które 

podpiszą z Powiatem Raciborskim Wojewoda Śląski – właściciel obiektu oraz Marszałek 

Województwa Śląskiego. W tym samym dniu miało również miejsce spotkanie z Minister 

Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską w sprawie środków na dokończenie budowy 
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Szpitala Rejonowego w Raciborzu. W trakcie spotkania z Panią Minister zaproponowano  

rozważenie możliwości finansowania ze środków budżetu Państwa zakupów wyposażenia 

medycznego dla oddziałów szpitalnych. Podkreślono, iż założenie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego w ubiegłym roku, iż wyposażenie będzie finansowane ze środków RPO  

dla Województwa Śląskiego jest nierealne z uwagi na brak tak dużych środków w tym 

programie. W w/w sprawie zostanie wystosowane pismo do Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. Starosta dodał, iż oba spotkania zorganizowała Sekretarz Powiatu  

oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego Gabriela Lenartowicz. 

 

Starosta przekazał, iż 15.01.2008r. w Opolu uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami 

Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w sprawie gruntów zamiennych  

dla rolników wywłaszczanych pod Zbiornik Racibórz. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 54/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.01.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie 

powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno  

– Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji 

Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego  

oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Po analizie, Zarząd wniósł uwagi do projektu porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie 

kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego  
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oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, które dotyczyły zmiany brzmienia § 2  

oraz § 4. Po zmianie, w/w porozumienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik  

w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu,  

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie 

p.n. „Remont i Renowacja Zabytkowych Organów w Kościele św. Wacława  

w Krzanowicach”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont i Renowacja Zabytkowych 

Organów w Kościele św. Wacława w Krzanowicach” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

Zarząd ustalił, iż radni otrzymają również Decyzję Śląskiego Konserwatora Zabytków  

w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych Województwa Śląskiego organów 

znajdujących się na chórze muzycznym w Kościele św. Wacława w Krzanowicach  

oraz opinię na temat prac konserwatorskich, które prowadzone mając być przy zabytkowych 

organach.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował informację na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury  

i Budownictwa w roku 2007, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował informację na temat zadań 
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realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa w roku 2007 oraz postanowił  

o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu w roku 2007. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował informację z działalności 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu w roku 2007 oraz postanowił 

o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.01.2008r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie układu wykonawczego na 2008 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego na 2008 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2008. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi 

finansowanych w roku 2008. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 



 6 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż powierza się stanowisko dyrektora ZSO Nr 1 w Raciborzu Panu 

Wojciechowi Janiczko na okres od 01.02.2008r. do 31.08.2009r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

 

Ad. 6  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

dot. przyjęcia informacji o wyniku postępowań przetargowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. rozstrzygnięć postępowań 

przetargowych organizowanych przez Referat Zamówień Publicznych w IV kwartale 2007r.   

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dostawę i montaż wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego – 

Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” – Pakiet nr 1. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 



 7 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków  

w wysokości 5 273,16zł (brutto) na realizację zamówienia w zakresie pakietu nr 1 

postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia dla Oddziału Neurologii i Geriatrii  

– Budowa Szpital Miejskiego w Raciborzu”. Płatność ze środków rozliczanych w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego w 2007r.  

 

Ad. 7 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 28.12.2007r.: 

1. Nr XV/131/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2008,  

2. Nr XV/132/2007 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na rok 2008. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 22  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Sekretarza Powiatu do określenia realizacji Uchwały Nr XV/133/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie przyjęcia założeń do Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Biuro Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Sekretarza Powiatu określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XV/134/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.  
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w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26.10.2004r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek 

organizacyjnych. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/136/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/138/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Powiat Raciborski. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.:  
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1. Nr XV/139/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, polegających na likwidacji Działu (pracowni) Fizjoterapii  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,  

2. Nr XV/140/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, polegających na likwidacji Poradni Medycyny Pracy  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,  

3. Nr XV/141/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, polegających na likwidacji Pracowni diagnostycznej 

(audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwał stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/142/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Starosta przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  
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i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.  

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Starosta przypomniał, iż zgodnie z § 2 Uchwały Nr V/78/2003 Zarząd jest zobowiązany  

do składania Radzie Powiatu Raciborskiego corocznych sprawozdań dotyczących 

podejmowanych czynności prawnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego. Sprawozdanie ma charakter informacyjny.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29.01.2008r.  

 

Starosta zaprezentował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Jak poinformował Starosta, zgodnie z § 2 Uchwały Nr III/41/2006 Zarząd Powiatu 

Raciborskiego jest zobowiązany do składania Radzie Powiatu Raciborskiego corocznych 

sprawozdań dotyczących podejmowanych czynności prawnych z zakresu wynajmowania 

lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Starosta dodał,  

iż w roku 2007 nie zawarto żadnych umów najmu dotyczących lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, aby w sprawozdaniu z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. ująć informację, iż w roku 

2007 nie zawarto żadnych umów najmu dotyczących lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.01.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.01.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Budżetu i Finansów. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Gimnazjum 

Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji 

Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku,  

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

8. Porozumienie z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji 

Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku,  

dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski – po zmianie. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont 

i Renowacja Zabytkowych Organów w Kościele św. Wacława w Krzanowicach”. 

10. Informacja na temat zadań realizowanych w Referacie Architektury i Budownictwa  

w roku 2007. 

11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu 

w roku 2007. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie układu wykonawczego  

na 2008 rok. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie układu wykonawczego  

na 2008 rok. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych  

i wydatków nimi finansowanych w roku 2008. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych  

i wydatków nimi finansowanych w roku 2008. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

20. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowań przetargowych. 

21. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dostawę i montaż 

wyposażenia dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego – Budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu” – Pakiet nr 1. 

22. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.: 

a) Nr XV/131/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2008,  

b) Nr XV/132/2007 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na rok 2008. 

23. Karta informacyjna Sekretarza Powiatu do określenia realizacji Uchwały Nr XV/133/2007 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie przyjęcia założeń do Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego.  

24. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XV/134/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.  



 14 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26.10.2004r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek 

organizacyjnych. 

25. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/136/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 

26. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/138/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu przez Powiat Raciborski. 

27. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r.:  

a) Nr XV/139/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, polegających na likwidacji Działu (pracowni) 

Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,  

b) Nr XV/140/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, polegających na likwidacji Poradni Medycyny Pracy  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,  

c) Nr XV/141/2007 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach”, polegających na likwidacji Pracowni diagnostycznej 

(audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana10. 

28. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/142/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

29. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

25.02.2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
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nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.  

30. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28.12.2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 


